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Joan Salvat-Papasseit assegut a Montjuïc el 1919
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Una imatge del poeta adolescent de l’any 1917
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Fotografies inèdites
de Joan Salvat-Papasseit

F E R R A N A I S A

La Biblioteca de
Catalunya ha
adquirit
un nou fons
documental
de la família
Salvat-PapasseitL

a nau gòtica de l’an-
tic Hospital de la
Santa Creu i Sant
Pau, actual Biblioteca
de Catalunya (BC)

guarda en el seu si impor-
tants fons de la història cul-
tural i literària del nostre pa-
ís, entre els quals destaca el
fons del poeta barceloní Joan
Salvat-Papasseit. Fins ara els
investigadors i els estudiosos
de l’obra de Salvat podien
consultar la correspondència
amb Lluís Plandiura

(1882-1956), industrial i col-
leccionista d’art, que fou una
de les persones que va sufra-
gar les estades del poeta,
afectat de tuberculosi, als sa-
natoris de la Fuenfría, les Es-
caldes i els Banys d’Arles. La
correspondència de Salvat
transcendeix optimisme da-
vant la malaltia que pateix i li
fa saber al seu amic “mece-
nes” que es manté en forma i
escriu versos d’amor a Cata-
lunya i versos d’erotisme pur.
D’aquesta febre poètica nai-

xeran els seus llibres Les Cons-
piracions i El poema de la rosa als
llavis. Un altre fons és el que
va aportar el poeta Tomàs
Garcés, es tracta de les postals
a les filles. Salvat, des de la
seva sensibilitat, escrigué a
les seves petites, Salomé i

Núria, des de París, on havia
anat a buscar novetats avant-
guardistes per a la Llibreria
Nacional Catalana, i des dels
sanatoris on es va estar per fer
cura de la seva malaltia.
També és interessant la cor-
respondència amb l’escriptor
Peius Gener (1848-1920). Sal-
vat li va escriure, l’any 1918:
“Jo us prego que vulgueu
anomenar-me Salvat-Papas-
seit i deixiu el Gorkiano com a
cosa passada i morta i tot,
doncs aquest dit pseudònim
ve de Gorki, el que equival a
dir pertànyer a una escola, tot
cas que el rebel rus hagués
format escola. Salvat-Papas-
seit vol dir jo mateix, vol dir
lo que cal saber”. Entre la do-
cumentació sobre Salvat-Pa-
passeit també hi ha la prime-
ra edició de L’irradiador del
port i les Gavines i una postal
del fons del col·leccionista
Borràs que Salvat va enviar als
seus amics Josep M. de Sagar-
ra i Joan Crexells, d’estudis a
Alemanya. Tot parlant de la
situació a Catalunya, Salvat,
comentà: “[...] de totes mane-
res, allò de la independència
encara és bastant lluny, no us
feu, doncs il·lusions”. La ma-
joria d’aquest material docu-
mental va servir de base per a
la realització del llibre bio-
gràfic Joan Salvat-Papasseit,
l’home entusiasta (Virus, 2002),
fet per mi mateix conjunta-
ment amb Remei Morros.


